СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО Изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община
Уважаеми доц. д-р Тодор Чобанов,
Категорично съм против увеличението на децата, посещаващи детските
заведения.
Смятам, че досегашният брой от 23 деца за яслена група и 25 деца за градинска група е
достатъчен и децата биха били добре и задоволително обгрижвани от персонала на
детското заведение.
Увеличаването на броя на децата до 30 ще доведе до неуспяване на персонала да се
справи с дейността си, защото е претоварен с много задължения, детските помещения
не са достатъчно големи, за да поемат толкова деца, възможно е да зачестят
инцидентите с децата (визирам например инцидента с падналото дете в Пловдив).
Нека се има предвид и възрастта на учителите, медицинските сестри и възпитателите,
претоварването му би затруднило и намирането на нови хора, които да се грижата за
децата.
Аз като родител не желая детето ми да е просто прието, а желая да се отглежда в добри
услови и със спокоен пресонал.
Това, че има проблем с местата в София, не трябва да е за сметка на децата!
Проблемът с местатата е от поне 12 години. Синът ми е вече на 12 г и още през 2010
СО обещаваше нови градини и места. Е, вече 10 години по-късно този проблем е
налице и не се решава.
Синът ми посещаваше детска градина с други 36 деца, защото нямаше места и получи
травма от това, че нямаше персонал, който да се грижи деца или, ако имаше, той не
успяваше да обхване всички деца и текучество имаше постоянно!
Нека помогнем на децата да растат спокойни. Те не са виновни за ситуацията!
Вярвам, че ще вземете адекватни мерки в интерес на децата и за Вас те ще са на
първо място!
А междувремемно Вие, Столична община и държавата ще работите бързо и
прозрачно за изграждането на допълнителни градини! Децата са нашето бъдеще!
С уважение,
Деница Божилова

